Geachte gast en bezoeker,
Om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk te beperken zijn er maatregelen
opgesteld. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in overleg met de regionaal
bestuurders hospices in Drenthe, Acanthis, Icare en het Palliatief Netwerk Drenthe.
Wij realiseren ons zeer dat de huidige situatie moeilijk is, met soms ook pijnlijke
maatregelen.
In het belang van de gasten, u als familie, de vrijwilligers, de medewerkers van Icare en de
huishoudelijke dienst vragen wij uw aandacht voor het volgende:












Blijf bij verkoudheidsklachten, koorts, hoesten en proesten thuis.
Handen bij binnenkomst desinfecteren.
Alle bezoek, zowel familieleden, huisartsen, leveranciers, Icare medewerkers,
vrijwilligers zijn verplicht een mondkapje te dragen wanneer ze zich in de algemene
ruimtes bevinden of bewegen.
Familieleden en ander bezoek mogen alleen op de gastenkamer hun mondkapje af
doen. (dan wel de 1,5 meter afstand bewaren tot de gast)
Bezoek hoeft geen speciaal medisch mondmasker te dragen.
Heeft het bezoek geen mondmasker, dan wordt er door het hospice een masker
verstrekt.
Een gast mag maximaal 2 x 2 bezoekers per dag ontvangen (kinderen onder de 13
jaar niet meegerekend) Er mogen dus maar maximaal 2 bezoekers tegelijk komen.
Bezoek mag zich niet ophouden in de algemene ruimtes, zoals aan de keukentafel of
in de zithoek.
Bezoek mag zelf geen koffie/thee halen, er mag hiervoor vanaf de gastenkamers
gebeld worden.
Bezoek noteert naam en telefoonnummer op een papier/schrift welke op de tafel
van de gast ligt. Zo kan bij calamiteiten, de contactpersoon de betrokken mensen
inlichten.
In overleg met de coördinator en de wijkverpleegkundige van Icare kan van het
maximum aantal gasten afgeweken worden.

Met vragen kunt u te allen tijde terecht bij één van de coördinatoren.
Wij doen onze uiterste best om de goede en passende zorg voor onze gasten en u als familie
te waarborgen.

Met vriendelijke groet,
Chantal Gommans en Anneke Tolsma
Coördinatoren Hospice Eesinge Meppel

